
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Οργάνωζη ηης αποθήκης ηοσ Αρταιολογικού Μοσζείοσ Φαλκίδας 

“Αρέθοσζα” 

Σην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Οξγάλσζε ηεο αξραηνινγηθήο απνζήθεο θαη 

ιεηηνπξγηθώλ ππνδνκώλ ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Χαιθίδαο “Αξέζνπζα”», πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο ηνπ Εζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ, 

δηακνξθώλεηαη κε ηξόπν ζύγρξνλν θαη ιεηηνπξγηθό ε απνζήθε ηνπ Αξραηνινγηθνύ 

Μνπζείνπ Χαιθίδαο “Αξέζνπζα”. Η ηαθηνπνίεζε ηνπ αξραηνινγηθνύ πιηθνύ ζηηο 

ζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνπζεηαθήο απνζήθεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα 

ιόγνπο αηζζεηηθνύο, αζθαιέζηεξεο θύιαμεο θαη ζπληήξεζεο ησλ επξεκάησλ αιιά 

θαη δηακόξθσζεο κειινληηθώλ δπλαηνηήησλ «αλνίγκαηόο» ηεο ζην επξύ θνηλό (κε 

ζηνρεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό επηζθεπηώλ).  

Η αξραηνινγηθή ηεθκεξίσζε ηνπ πιηθνύ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ησλ 

επξεκάησλ, θαζώο θαη ηε θσηνγξάθηζε, ηε κέηξεζή ηνπο θαη ηε δηαζηαύξσζε 

ζηνηρείσλ κε παιαηόηεξεο θαηαγξαθέο ησλ θαηαιόγσλ επξεκάησλ ηνπ 

Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Χαιθίδαο. Οη θαηαγξαθέο θαηαρσξνύληαη ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν αξρείν Excel, ην νπνίν ελζσκαηώλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ 

πξνέιεπζε εθάζηνπ επξήκαηνο, ζην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ, ζηε ζέζε ηνπ ζηελ 

απνζήθε, ζηελ εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπ, ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαη ζηηο ζρεηηθέο κε 

απηό βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Γηα ηα νιόγιπθα έξγα πξνβιέπεηαη ε θσηνγξάθηζε 

θαη από ηηο ηέζζεξηο όςεηο, θαζώο ελδερνκέλσο θαη ιεπηνκεξεηώλ, ελώ γηα ηα 

αλάγιπθα, ηηο επηγξαθέο, ηα αξρηηεθηνληθά κέιε θαη ηα αγγεία ε θσηνγξάθηζε ηεο 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ                                                                          
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ                                    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΤΒΟΙΑ 
 
Ταχ. Δ/νςη: Αρεθοφςησ & Ι. Κιαπζκου                                       
341 33, Χαλκίδα  
Τηλζφωνο: 22210-22402   
Τηλεομοιοτυπία (fax): 22210-24130                                          
E-mail: efaeuv@culture.gr                                                                         

mailto:efaeuv@culture.gr


πξόζζηαο όςεο θαη επηκέξνπο ιεπηνκεξεηώλ όπνπ ρξεηάδεηαη. Παξάιιεια 

εθπνλνύληαη ζρεδηαγξάκκαηα πνπ απνδίδνπλ ηηο ζέζεηο ησλ θαηαγξαθέλησλ 

επξεκάησλ.  

Γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ αξραηνινγηθνύ πιηθνύ πηνζεηήζεθαλ κέζνδνη 

ζπλήζεηο ζηε βηνκεραληθή απνζήθεπζε, όπσο κεηαιιηθά ξάθηα κε παιέηεο πνπ 

κεηαθηλνύληαη κε πεξνλνθόξν κεράλεκα, γηα ηελ απνζήθεπζε επξεκάησλ γιππηηθήο 

θαη αξρηηεθηνληθήο. Τα πην επαίζζεηα επξήκαηα θπιάζζνληαη ζε κεηαιιηθά εξκάξηα 

πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δεκηνπξγία ζηαζεξνύ κηθξνθιίκαηνο, ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη 

από ηηο δηαθπκάλζεηο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο. Τν πιηθό απνζεθεύεηαη ζηα ξάθηα 

κε θξηηήξην ηε ζπλάθεηά ηνπ, έηζη δηακνξθώλνληαη ξαθηέξεο (dexions) κε επξήκαηα 

γιππηηθήο, αξρηηεθηνληθήο, επηγξαθώλ θαη θεξακηθήο, όπσο θαη ξαθηέξεο κε ηειάξα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ πιηθό από ζπγθεθξηκέλεο αλαζθαθηθέο ζέζεηο. Οη ξαθηέξεο 

(dexions) αξηζκνύληαη κε αξαβηθνύο αξηζκνύο, ελώ γηα ηελ αξίζκεζε ησλ ξαθηώλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνύ αιθαβήηνπ (νη πηλαθίδεο ζήκαλζεο έρνπλ 

ήδε ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί, αλακέλεηαη δε λα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο ξαθηέξεο 

ζην πξνζερέο δηάζηεκα).  

Η απνζήθε ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Χαιθίδαο “Αξέζνπζα” 

ηξνθνδνηείηαη ζηαδηαθά κε πιηθό από ηηο παιαηόηεξεο απνζήθεο ηεο ΕΦΑ Επβνίαο 

ζηε Χαιθίδα, ράξε ζηηο αξηηόηεξεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηα ζπζηήκαηα θύιαμεο θαη 

αλάδεημεο αξραηνηήησλ πνπ δηαζέηεη. Οη δηεπξπκέλνη ρώξνη ηεο ελ ιόγσ κνπζεηαθήο 

απνζήθεο θαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ζπιινγώλ ηεο πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηεο 

κειινληηθήο νξγάλσζεο ηκεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη δηάδξαζεο γηα ην θνηλό. Αμίδεη 

λα ηνληζηεί όηη ε κειέηε θαη αξραηνινγηθή ηεθκεξίσζε ηνπ πιηθνύ έρεη ήδε νδεγήζεη 

ζε ηαπηνπνίεζε θαη ζπγθνιιήζεηο ζπλαλεθόλησλ ζξαπζκάησλ, γηα ηα νπνία ε 

ζπζρέηηζε δελ είρε λσξίηεξα επηζεκαλζεί. Τνύην έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ εκπινπηηζκό 

θαη ηελ αλακόξθσζε ηεο αξραηνινγηθήο ζπιινγήο ηεο απνζήθεο, όπσο θαη ηελ 

δηεύξπλζε ησλ εθζεζηαθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ πιηθνύ πνπ θπιάζζεηαη ζηνπο ρώξνπο 

ηεο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εηθ. 1-3: απόςεηο ηεο απνζήθεο 

   εηθ. 4: πηλαθίδεο ζήκαλζεο ησλ dexions ηεο απνζήθεο 

εηθ. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εηθ. 2 

εηθ. 3 

εηθ. 4 


